
 

 

 

ACCESS ENTERPRISE 

Impacto e Avaliação, Análise 
Posicional e Sustentabilidade 

RESUMO DA UE  



CONTEXTO 

 
O desenvolvimento do empreendedorismo é um requisito importante para alcançar o objetivo 

de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo definido na estratégia Europa 2020. 

 

O projeto Erasmus+, Parceria Estratégica para a Educação de Adultos, ACCESS ENTERPRISE 

procura desenvolver estratégias entre os Estados-Membros de forma a apoiar grupos 

vulneráveis a aceder a oportunidades de negócio e de autoemprego, e ajudar os educadores 

de adultos e profissionais de apoio à criação de negócio a desenvolverem competências e a 

participarem plenamente na sociedade. 

O projeto Access Enterprise - AE - é coordenado pela Merseyside Expanding Horizons, Reino 

Unido (RU), com parceiros de Espanha (Formacion para el Disarrollo e Insercion, Sociedad 

Limitada), Portugal (Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social), Lituânia (SIF -Socialiniu  

Inovaciju  Fondas), Grécia (Athens Lifelong Learning Institute Eastiki mi Kerdoskopiki Etairia) e 

Roménia (Centru Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia). 

 

Através do desenvolvimento de recursos de aprendizagem e de uma metodologia de 

capacitação que garanta que os consultores de negócios/ facilitadores do empreendedorismo 

possam satisfazer as necessidades dos participantes em desvantagem, o objetivo do AE é 

superar a falta de apoio a este grupo nas áreas do empreendedorismo e do autoemprego. 

 

 

A Metodologia AE é um programa de apoio centrado na pessoa que permite que pessoas de 

grupos em desvantagem explorem as oportunidades do autoemprego e da criação de novos 

negócios. 

Grupos-alvo do AE: Pessoas de grupos em desvantagem,  Pessoas que estão excluídas do 

mercado de trabalho,  e Profissionais: Formadores, mentores, facilitadores de 

empreendedorismo e consultores de negócio 

 

AE desenvolveu 3 produtos intelectuais (PI): 

 

PI1: Relatório da Revisão do Estado da Arte sobre o apoio e desenvolvimento do 
empreendedorismo para grupos em desvantagem  

PI2: 5 Módulos de Formação e Recursos para Consultores de negócio/ Facilitadores de 
empreendedorismo/ Mentores que trabalham com pessoas de  grupos em desvantagem 

PI3: Relatório de Impacto e Avaliação, Análise Posicional e Sustentabilidade 
  



 

Relatório de Impacto e Avaliação, Análise Posicional e 
Sustentabilidade (IO3) 
O RESUMO DA UE 

 

O presente documento é um resumo de todos os relatórios de Impacto e Avaliação, 

Análise Posicional e Sustentabilidade das seis organizações parceiras (IO3). 

 

 

QUAL FOI O IMPACTO DO AE? 
 

Por um lado, resumimos todos os resultados da avaliação dos módulos e metodologia 

de formação do AE, reportados tanto por facilitadores de empreendedorismo como por 

empreendedores, relativamente ao impacto potencial que perceberam na sua vida 

pessoal e profissional. 

 

Para esta pesquisa e medição de avaliação, foram utilizados quatro instrumentos de 

avaliação de impacto: 

 

O Registo de Aprendizagem:  A JORNADA DO EMPREENDEDOR 

Um quadro de avaliação de capacidades: descrição do percurso na 

formação, as aprendizagens adquiridas e como aplicarão essas 

aprendizagens. 

 

“Sorting card”:  Expectativas e opiniões dos participantes 

Mudanças na sua visão de empreendedorismo associadas às suas 

competências e capacidades, e à vida quotidiana. 

 

“One Minute Paper”:  SENTIMENTO ESPONTÂNEO 

Respostas rápidas sobre a formação e o seu impacto na ajuda aos 

empreendedores (para consultores de negócio). 

 

 



Questionário: Analisar e medir o impacto da Metodologia AE  na vida pessoal 

e profissional, bem como o desenvolvimento de competências 

profissionais, dos participantes -  consultores de negócio  e  

empreendedores  de grupos em desvantagem. 

 

 

  

? 



A METODOLOGIA AE É SUSTENTÁVEL? 
 

Por outro lado, resumimos a análise posicional desenvolvida pelo conjunto de todos os 

países parceiros, de forma a otimizar o desenvolvimento dos próximos passos do 

projeto AE. 

 

Para este relatório, foram desenvolvidos quatro instrumentos/atividades 

complementares de medição da sustentabilidade:  

 

Entrevistas a especialistas: Quais são as ideias dos participantes sobre os temas 

relevantes do empreendedorismo? 

 

Lista de oportunidades de financiamento: investigação e compilação das principais 

fontes de financiamento que podem, em cada país, apoiar a implementação do 

programa AE.   

 

ANÁLISE SWOT: Quais são os pontos fortes e as fraquezas do AE? Que influências 

externas podem ameaçar ou beneficiar o projeto? 

 

Business case: Âmbito estabelecido e planificação para os próximos passos do projeto. 

 

 

 

 

Entrevista a 

especialistas 

Lista de oportunidades 

de financiamento 
Análise SWOT Business case 



QUAL FOI O IMPACTO DO ACCESS ENTREPRISE? 

Pedimos aos Consultores de negócio... 

 

Houve alguma mudança de mentalidade/atitude? 

... impacto positivo no trabalho? 

... conhecimento novo ou atualizado? 

... valor acrescentado no trabalho profissional? 

... mudança na vida pessoal? 

... mudanças positivas na vida dos participantes? 

... resultados pretendidos a curto, médio e longo prazo? 

 

Sobre as suas perceções das pessoas de grupo em desvantagem 

... confiante em participar em atividades futuras?  

... consciência e conhecimento? 

... a perceção mudou após a formação? 

... atitude mudou como resultado da formação? 

 

 

 

Como foi a utilização de novas ferramentas, processos, recursos? 

... útil na experiência de formação? 

... metodologia de acesso inovador? 

... útil no trabalho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerca de 

90% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

68% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

97% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 



Como foi a experiência da coprodução? 

... realista? 

... nível de interesse dos participantes? 

... robusto? 

... alterações atribuídas? 

 

 

Como foi a experiência de trabalhar num contexto 

intercultural?  

... cooperação reforçada no contexto intercultural? 

... prática melhorada como resultado do trabalho no contexto 

transnacional? 

 

 

 

 

Sobre a sua capacidades e competências 

... melhoradas 

... relevantes para o trabalho 

... relevantes para a vida 

 

 

 

 

  

cerca de 

92% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

84% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

80% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 



... E perguntámos aos empreendedores... 

 

Houve alguma mudança de mentalidade/atitude? 

... impacto positivo no trabalho? 

... em relação ao empreendedorismo e ao autoemprego? 

... mais confiança para atingir objetivos? 

... mudança positiva no pensamento? 

... novo conhecimento sobre empreendedorismo? 

 

Sobre as suas perceções sobre o empreendedorismo 

... confiante em desenvolver uma ideia de negócio? 

... a perceção mudou sobre o empreendedorismo? 

... a consciencialização sobre o empreendedorismo encorajou a estar 

mais motivado? 

... compreensão positiva sobre os benefícios do empreendedorismo? 

 

 

Sobre a sua capacidade de receber suporte/feedback 

... responder a perguntas/dúvidas sobre empreendedorismo? 

... formadores/ mentores disponíveis para responder a perguntas? 

... ouvir feedback dado? 

... valor do feedback dado em termos de consequências de usá-lo 

ou ignorá-lo? 

 

 

Sobre avançar com uma ideia empreendedora 

... ajudou a elaborar ideia? 

... capaz de avançar? 

... capaz de tomar uma decisão para prosseguir com a ideia? 

 

 

 

cerca de 

92% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

95% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

92% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

85% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 



Sobre a sua capacitação: lidar/gerir a vida quotidiana  

... ajudou em atividades futuras? 

... conhecimento e competências adquiridos úteis na vida diária? 

... mais confiante em correr riscos? 

... mobilizada para a vida diária? 

 

 

Sobre as suas capacidades e competências sobre 

empreendedorismo, sociais e cívicas 

... melhorou? 

... relevante para o trabalho? 

... relevante para a vida? 

... útil para o trabalho profissional? 

 

 

 

 

*positivamente significa 4 numa escala de 5 (respostas do Reino Unido, Espanha, Lituânia, Portugal e Roménia). 

 
  

cerca de 

90% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 

cerca de 

92% 

respondeu 
POSITIVAMENTE*  

 



O ACCESS ENTERPRISE É SUSTENTÁVEL? 
 

Uma soma dos pontos fortes e fracos do AE...  

 

PONTOS FORTES 

Metodologia centrada na pessoa 

Conhecimento sobre empreendedorismo 

Ferramentas para avaliar se o 

empreendedorismo é uma opção adequada 

Estrutura para desenvolver uma ideia de negócio 

Impacto para a sociedade 

Divulgação da cultura empreendedora 

Abordagem flexível e pragmática 

Integração de grupos em desvantagem 

 

OPORTUNIDADES 

Uma necessidade real para a metodologia AE 

Estruturas complementares de apoio: 

organizações, centros de incubadora, e 

programas 

Grupos de apoio online 

Parcerias existentes com incubadoras e unidades 

de retalho 

Possibilidade de desenvolver um negócio 

baseado nas ideias do projeto 

A maioria dos fundos de financiamento para 

programas sociais são do setor público 

Há um aumento dos fundos de parcerias 

privadas e público-privados 

 

 

PONTOS FRACOS 

Pessoas de grupos em desvantagem é um termo 

demasiado amplo como um grupo-alvo 

Falta de intervenção presencial durante 

circunstâncias pandémicas 

 

AMEAÇAS 

Falta de financiamento para implementar ideias 

de negócio 

Dificuldade de acesso a ajudas públicas e 

privadas  

Falta de informação ou desinformação sobre o 

empreendedorismo 

Falta de políticas de apoio ao empreendedorismo 

Dificuldade em equilibrar os desafios da vida 

com operações empresariais 

 

Falta de confiança e motivação 

 

Falta de acesso a unidades de retalho de 

qualidade, acessíveis e flexíveis 

 



 

A AE é realmente importante, relevante? 

Destaques dos testemunhos dos participantes...  

 

"Um programa bem estruturado e definido contribui definitivamente para a construção de 

um ambiente mais inclusivo para o empreendedorismo e, portanto, para a coesão 

social." 

"O projeto Access Enterprise é uma forma de apoiar as pessoas de grupos em 

desvantagem a compreender o empreendedorismo, a serem mais autónomas  e a 

transformarem as suas próprias ideias e visão para si e para os outros em realidade, 

pensarem nas oportunidades de autoemprego, participarem plenamente na 

sociedade. " 

"O investimento contínuo no empreendedorismo é essencial à medida que as 

novas empresas criam mais emprego e introduzem novas ideias que resolvem os 

problemas de forma melhor." 

 

O que vem a seguir?  

Ideias e recomendações para o futuro do AE... 
 

★ Especificar o grupo-alvo 

★ Venda de cursos AE como serviço público para municípios 

★ Formadores com experiência de trabalho com grupos-alvo  

★ Os formadores devem estar motivados e envolvidos  para ultrapassar as barreiras 

existentes 

★ Divulgação da metodologia AE 

★ Continuidade do AE como programa de mentoria  

★ Trabalhar com escolas e instituições de ensino superior   

★ Dar apoio para desenvolver as ideias de negócio 

★ Novo projeto com e-mentoring ou nível mais elevado de cursos de 

empreendedorismo 

★ Criar uma rede social com centros de emprego e outras organizações locais 

★ Os decisores políticos devem ter como objetivo criar um ambiente favorável ao 

empreendedorismo 



ACCESS ENTREPRISE: LEMA FINAL 

Inspiração para o futuro...  

 

 

 

"Se pode sonhar, nada pode detê-lo. Faça do seu futuro o seu”.  

 

"O empreendedorismo inclusivo tem a ver com construir o valor e as paixões de cada 

um e de todos."  

 

"Um navio no porto é seguro, mas não é para isso que os navios são construídos." - 

John A. Shedd 

 

"Não é preciso ser um génio, um visionário, ou mesmo um graduado universitário, para 

ter sucesso. Só precisa de uma estrutura e um sonho" - Michael Dell, fundador da Dell 

 

"Ter paciência, paciência e paciência, aprender com os erros, e levar as coisas com 

mais calma" - Benone Viziteu 

 

"Com o nosso principal objetivo de apoiar as pessoas vulneráveis a fazer mudanças 

positivas e duradouras nas suas vidas, a Merseyside Expanding Horizons está 

empenhada em fazer parte da recuperação!" 

 


